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analizine göre çalışılan taksonlar arasındaki mesafenin %0.0 ile %0.5 arasında değiştiği bulunmuştur. 
Bu analize göre T. pterodes ve T. pterocarpus taksonların birbirlerine en yakın iki takson, T. dubius 
ile T. reticulatus taksonlarının ise birbirlerine en uzak iki takson olduğu belirlenmiştir. Maksimum 
Parsimony (MP) analizinden elde edilen dendogramda T. reticulatus ve T. latifoius var. angustifolius 
taksonlarının diğer çalışılan taksonlardan daha uzak bağlandıkları görülmüştür. Morfolojik olarak 
da birbirlerine çok benzeyen T. pterodes ve T. pterocarpus taksonlarının %96’lık bootstrap değeri 
ile birbirlerine en yakın iki takson olduğu ve diğer taksonlardan farklı bir kolda yer aldıkları MP 
analizinde elde edilen dendogramda belirlenmiştir. MP analizinden elde edilen dendogramda T. 
longirostris taksonunu iki varyetesi birbirlerine yakın bağlanmışlardır fakat bu iki taksona ligula 
rengi sarı olan T. pratensis subsp. pratensis taksonu bağlanarak ayrı bir kol oluşturmuşlardır. 
Tragopogon latifolius var. latifolius taksonu ise T. dubius taksonu ile yakın bağlanarak farklı bir 
kolda yer almışlardır.

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, cpDNA, matK geni, PCR, Tragopogon

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (Proje no: 110T954) tarafından desteklenmektedir.
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Amaç: Türkiye Florası’nda 10 seksiyonda yaklaşık 76 taksonla temsil edilen Lathyrus L. cinsinine 
ait 23 endemik taksonun yayılış alanları ve IUCN kurallarına göre tehlike kategorileri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma konusunu oluşturan Lathyrus türlerine ait örnekler (L. 
bitlisicus, L. cyaneus var. pinnatus ve L. stenolobus hariç) 1992-2011 yılları arasında Türkiye’nin 
tamamını kapsayan arazi gezileri ile yetiştikleri ortamdan toplanmıştır. Toplanan örneklerin 
yanında, Türkiye’nin büyük herbaryumlarındaki Lathyrus örnekleri de incelenmiştir. Bütün 
türlerin tip örneklerine ulaşılmıştır. Taksonomik literatürler de göz önünde bulundurularak çalışılan 
türlerin Türkiye’deki yayılışları ve IUCN kuralları kullanılarak tehlike kategorileri belirlenmiş, her 
taksonun arazide çekilmiş fotoğrafları çalışmaya eklenmiştir. 

Bulgular: İncelenen taksonlar Türkiye için endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgeleri, 
habitatları ve Türkiye’deki yayılışları tekrar gözden geçirilmiştir. Her taksonun doğal ortamından 
çekilmiş genel görünüş, çiçek ve meyvelerine ait fotoğrafları çalışmaya eklenmiştir. Taksonların 
Türkiye’deki yayılış alanları hesaplanarak IUCN kurallarına göre tehlike kategorileri belirlenmiş 
“Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Sonuç: Türkiye’de yayılış gösteren L. bitlisicus, L. cyaneus var. pinnatus ve L. stenolobus 
taksonlarına 1992-2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında rastlanılmamıştır. Lathyrus 
cyaneus var. pinnatus 1972 yılında Bitlis yakınlarından toplanmış ve ATA herbaryumunda 
kayıtlıdır. Lathyrus bitlisicus ve L. stenolobus taksonları sadece Flora of Turkey’de verilen tip 
örnek lokalitelerinden bilinmektedir. ANK herbaryumunda kayıtlı, 1970’li yıllarda Antalya ve 
çevresinde floristik çalışmalar yapan Türk botanikçiler tarafından toplanılan ve L. lycicus olarak 
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belirtilen tür, L. belinensis’tir. Lathyrus lycicus’un tip örneğinin fotoğrafı Kew herbaryumundan 
istenmiştir. 1988 yılında Maxted & Goyder tarafından bilim dünyasına yeni tür olarak tanıtılan 
L. belinensis’in L. lycicus olduğuna karar verilmiştir. Aynı şekilde L. egirdiricus 2008 yılında 
Genç ve Şahin, L. nivalis subsp. sahinii 2009 yılında Genç tarafından bilim dünyasına yeni takson 
olarak tanıtılmışlardır. Yapılan çok sayıda arazi çalışmalarından toplanılan örnekler ile birlikte 
tip örneklerinin incelenmesi ve tüm özellikleriyle karşılaştırılması sonucunda L eğirdiricus’un L. 
cassius olduğu, L. nivalis subsp. sahinii’nin de L. nivalis olduğuna karar verilmiştir. Bu durumda 
endemik Lathyrus sayısı 23’dür.

Anahtar Kelimeler: Endemik, Lathyrus, Türkiye

Teşekkür: Bitkilerin bir kısmı TÜBİTAK tarafından desteklenen 107T127 No’lu proje 
çalışmaları gerçekleştirilirken toplanmıştır ve maddi desteğinden dolayı bu kuruma teşekkür 
ederim. Aşağıda adı geçen herbaryum başkanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Kew (K), 
Edinburg (E), Cenevre (G), ISTE, ISTF, ISTO, MUFE, EGE, ANK, GAZI, HUB, AEF, ATA 
olmak üzere VANF, ERC, KNYA, KATO, ESSE, DUF, FUH, BULU. MUĞLA ve OGU.
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Amaç: Bu çalışmada yumru ve rizomlarının tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılması dolayısıyla 
doğal floradan toplanan, bu nedenle nesli tehlike altında olan orkidelerin Düzce ilindeki yayılışları, 
habitatları ve endemik olanların tehlike durumları belirlenerek koruma önlemlerine dikkat çekilmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Düzce, Avrupa-Sibirya flora alanında yer almakta olup, P.H. Davis’in 
kareleme sistemine göre A3 karesi içerisindedir.

Toplanan bitkilerin teşhis için gerekli organları taşımasına dikkat edilmiştir. Orkideler 
kuruduklarında teşhisleri genellikle zorlaştığından, mümkün olduğunca kurutma işleminden önce 
teşhis edilmiştir. Kuruyan örneklerin teşhisi ise arazide çekilmiş olan fotoğraflardan yararlanılarak 
yapılmıştır.

Bulgular: Düzce ilinin Hasanlar Barajı (Güneş, 2009), Samandere Vadisi (Koçer, 2012-devam 
ediyor), Elmacık Dağı (Aksoy, 2006) ve Akçakoca (Koca, 2003) yörelerinde farklı zamanlarda 
yapılan flora çalışmaları sonucunda 26 orkide taksonu tespit edilmiştir. Dactilorhiza bithynica H. 
Baumann ve Epipactis bithynica K. Robatsch endemik taksonlardır. Bu endemik taksonlar IUCN 
Kırmızı Liste kriterlerine göre LC kategorisindedir.

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard, Cephalanthera longifolia (L.) K. Fritsch, C. rubra (L.) 
L. C. M. Richard, C. damasonium (Mill.) Druce, Dactylorhiza bithynica H. Baumann- Endemik, D. 
iberica (Bieb. ex Willd.) Soo, Epipactis bithynica K. Robatsch- Endemik, Neottia nidus-avis (L.) 
L.C.M. Richard, Ophyris oestrifera Bieb. ssp. oestrifera, O. sintenisii Fleischm.&Bornm. (Syn: O. 
transhyrcana Czernjak.), O. apifera Hudson, O. sphegodes subsp. herae (M. Hirth & H. Spaeth) 


